Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr Do.021.13.2012
Dyrektora MGOPS w Więcborku
z dnia 01.03.2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Klubu Seniora w gminie Więcbork
działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin organizacyjny Klubu Seniora zwany dalej Regulaminem określa zasady wewnętrznej organizacji,
zakres działania oraz prawa i obowiązki Uczestników Klubu.

1.
2.

§2
Klub Seniora w gminie Więcbork działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku
na rzecz osób starszych;
Celem nadrzędnym Klubu Seniora w gminie Więcbork jest zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizacja
i integracja społeczności lokalnej.

§3
Klub Seniora w gminie Więcbork działa w oparciu o przepisy prawa, w szczególności:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm.);
2. Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku przyjęty uchwałą Nr XV/119/2012
Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 stycznia 2012r.;
3. Zarządzenie Nr 0161/17/2010 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 30.12.2010.
§4
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Klubie - należy przez to rozumieć Klub Seniora działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Więcborku;
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Więcborku;
3. Koordynatorze – należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za organizowanie spotkań w
Klubie;
4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w spotkaniach organizowanych przez Klub;
5. Deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik do niniejszego
Regulaminu;
6. Spotkania– należy przez to rozumieć przedsięwzięcie organizowane przez Klub w wyznaczonym terminie
przez Koordynatora.

1.
2.

§5
Siedzibą Klubu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, przy ul. Mickiewicza 22a;
Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Więcbork.

ROZDZIAŁ II
Zadania Klubu
§6
Do zadań Klubu należą w szczególności:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych, nieaktywnych zawodowo.
2. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
3. Budowanie więzi międzypokoleniowej.
4. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej, kulturowej i religijnej.
5. Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
6. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności.
7. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej
dla osób starszych.
10. Zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych.
11. Kreowanie wizerunku osoby w podeszłym wieku jako jednostki czynnej społecznie.
12. Szerzenie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami.

ROZDZIAŁ III
Organizacja i struktura
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

§7
Klub działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a.
Klub organizuje spotkania w dni powszednie, a także w soboty, niedziele i święta w zależności od potrzeb
merytorycznych.
Klub w szczególności współpracuje z:
a. Środowiskowym Domem Samopomocy w Więcborku;
b. Świetlicą Środowiskową „Uśmiech” w Więcborku;
c. Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Więcborku;
d. Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Więcborku.
Zajęcia Klubu odbywają się w różnych miejscach, salach adekwatnych do prowadzonych zajęć.
Pracą Klubu kieruje Koordynator, który odpowiada za całość pracy Klubu pod względem merytorycznym,
organizacyjnym i prawnym, dba o rozwój Klubu (m.in. współpraca ze społecznością lokalną, promocja idei
samopomocy, ),
Kluczowe decyzje we wszystkich zadaniach związanych z realizacją działań w Klubie podejmuje Dyrektor w
uzgodnieniu z Koordynatorem.
Klub organizuje spotkania w różnorodnych formach w zależności od potrzeb merytorycznych (np. warsztat,
pogadanka, wykład, prelekcja, wyjazd integracyjny).
Działalność Klubu finansowana jest w szczególności ze środków:
a. własnych gminy Więcbork;
b. środków zewnętrznych (krajowych, unijnych);
c. pozyskanych od sponsorów.

ROZDZIAŁ IV
Uczestnictwo w Klubie
§8
Członkami Klubu mogą być osoby, które zamieszkują miasto i gminę Więcbork oraz spełniają następujące
warunki:
1. Są w wieku 55+, nieaktywne zawodowo;
2. Wyrażają wolę uczestnictwa w różnych formach działalności;

3.
4.

Wypełnią i złożą pisemną deklarację stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
Złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki Uczestników
§9
Uczestnik ma prawo do:
1. Bezpłatnego uczestnictwa w programie Klubu z możliwością korzystania z porad specjalistów;
2. Poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności;
3. Życzliwego, równego i podmiotowego traktowania;
4. Współorganizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej zgodnie z
potrzebami osób starszych;
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach;
6. Wolności słowa przekonania i wyznania;
7. Zgłaszania Koordynatorowi lub Dyrektorowi uwag, skarg i wniosków w sprawie działalności Klubu;
8. Rezygnacji z uczestnictwa w Klubie składając pisemny wniosek.
§ 10
Uczestnik ma obowiązek:
1. Przestrzegania Regulaminu;
2. Przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego;
3. Dbanie o dobre imię Klubu oraz estetykę i czystość w pomieszczeniach zaangażowanych podczas zajęć,
a także o wyposażenie tychże pomieszczeń;
4. Przestrzegania podstawowych zasad BHP i PPOŻ;
5. Zapoznania się i pisemną akceptację postanowień Regulaminu organizacyjnego Klubu oraz stosowanie
się do jego postanowień;
6. Wykonywania zaleceń wydawanych przez Koordynatora i osoby prowadzące zajęcia.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

1.
2.
3.

§ 11
Odpowiedzialnym za przestrzeganie Regulaminu jest Koordynator.
Z Regulaminem zostają zapoznani Uczestnicy.
Podpisanie deklaracji przez Uczestnika jest momentem przystąpienia do Klubu. Uczestnicy po zapoznaniu
się z Regulaminem podpisują deklarację o której mowa w § 8 pkt.3.
§ 12
Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane na wniosek Koordynatora i na wniosek Uczestników.
Regulamin Klubu podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Więcborku.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdzam
………………………...............................................................
(Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Więcborku)

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Klubu Seniora

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Seniora w gminie Więcbork
Deklaruję przystąpienie do Klubu Seniora działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Więcborku ul. Mickiewicza 22a i jednocześnie zobowiązuję się do
przestrzegania Regulaminu.

DANE OSOBOWE
1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

Płeć

4.

Data urodzenia

5.

Wiek

6.

Pesel

Kobieta

Mężczyzna

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
8.

Miejscowość

11.

Gmina

9.

Ulica

12.

Powiat

13.

Województwo

10. Nr domu

Nr lokalu

DANE KONTAKTOWE
14.

Telefon kontaktowy

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
17.

Tak

Nie

…………..…………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika)

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Klubu Seniora

Oświadczenie Uczestnika Klubu Seniora o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją działań w Klubie
Seniora przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do promowania
przedsięwzięć związanych z działalnością Klubu Seniora. Zdjęcia będą
zamieszczone na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Więcborku oraz wykorzystywane w publikacjach (ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2017 r. poz.
880, z późn. zm.).

………………...…………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika)

